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EEn gEwildE plEk

Wonen naar wens

Om te voldoen aan de woonwens welke 

bij velen leeft, wordt dit apparte-

mentengebouw gerealiseerd. 

De Doorenbos wordt een 

kwalitatief hoogwaardig 

appartementengebouw op een 

unieke locatie: vlakbij de centrum-

voorzieningen van  Elst, aan de

rustige Randweg tegenover het 

Burgemeester Galamapark.

De ideale

mix van 

voorzieningen, 

rust & luxe

Aan het Europaplein verrijst de Doorenbos, een appar-
tementengebouw met 15 fraaie koopappartementen. De 
appartementen zijn verschillend van grootte en worden 
in diverse prijsklassen aangeboden. Onder het gebouw 
komt een parkeergarage voor 20 auto’s. Vanaf de 
Randweg is deze via een hellingbaan bereikbaar.

Via een flauw oplopende hellingbaan en een trap komt u 
vanaf de pleinzijde, bij de hoofdentree van het gebouw. 
U komt daarna in de hal, van waaruit u per lift en trap de 
verdiepingen en de kelder kunt bereiken.

Op de begane grond komen vijf appartementen in een 
gunstige prijsklasse. Door de begane grond iets op te 
tillen ten opzichte van het maaiveld wordt de privacy 
versterkt. Alle bergingen komen op de begane grond. De 
tien appartementen op de verdiepingen zijn bereikbaar 
via een royale trap en een lift, welke uitkomen op een 
patio. Aan deze patio komt de entreedeur naar de ver-
schillende appartementen. Bovenop het gebouw komen 
twee luxe penthouses, met rondom terrassen.

Sfeerimpressie van  
één van de 15 mooie 
en ruime Doorenbos 
appartementen.



Fraaie architectuur

Het gebouw is speels opgezet en wordt uitgevoerd in verschillende 
bouwmaterialen: warm grijze bakstenen worden afgewisseld met 
houten gevelvlakken. De architectuur sluit aan bij de tradititie van de 
moderne menselijke architectuur zoals we deze bijvoorbeeld vinden in 
de Scandinavische landen. De glazen puien geven een optimaal zicht 
op de omgeving, op het plein en op het park - en het interieur is daar-
door heerlijk licht en helder. Door de ver uitstekende balkons wordt de 
plastiek van het gebouw versterkt. Aan de pleinzijde bevindt zich een 
patio welke over alle verdiepingen reikt.

Heerlijk wonen vlakbij 
het centrum van Elst
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Het dorp Elst is gunstig gelegen in de nabijheid van Arnhem en 
Nijmegen en op korte afstand van de heuvels van de Veluwe en 
de stuwwal van Berg en Dal. In het rivieren landschap van Rijn 
en Waal, wat zo kenmerkend is voor de Betuwe met zijn vele 
boomgaarden. Elst zeggen veel mensen, heeft een duidelijk eigen 
gezellige bijna stedelijke sfeer, kleinschalig maar met 
vele voorzieningen.

Elst
De ligging
De Doorenbos komt op een prachtige locatie in het centrum 
van Elst, vlak bij sfeervolle winkels en gezellige horecavoor-
zieningen. Vanuit het gebouw is er direct zicht op de groene 
oase van het centrum: het Burgemeester Galamapark.

Het Burgemeester 
Galamapark

De ligging van de Doorenbos is vooral 
zo uniek omdat het direct tegenover 
het park ligt. U kunt niet alleen zo het 
centrum van Elst binnenlopen, maar 
ook gaan wandelen in het park.
Het kent vele bijzondere exotische 
boomsoorten, zoals deTrompetboom, 
de Watercipres en de Papieresdoorn.
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Sfeerimpressie 
appartement 
nummer 2

OVERzIcHT VAN DE APPARTEmENTEN

Ingang
parkeergarage

Welk appartement voldoet aan uw wensen? 
Aan u de keuze! U kunt kiezen voor een relatief 
klein appartement op de begane grond of een 
groot en luxe appartement op de verdieping. 
Of kiest u voor een van de twee penthouses 
op de derde verdieping?



Geïnteresseerd?

Deze prospectus geeft u alleen maar een 
eerste indruk. Wilt u meer weten? Kijk dan 
op www.doorenbos-elst.nl voor meer infor-
matie! Op de website kunt u ook intekenen, 
waarna wij contact met u opnemen voor 
een gesprek. Bij dat gesprek kunt u alle 
nodige informatie krijgen over dit unieke 
project!

Sfeerimpressie 
appartement 
nummer 10

Ruime badkamer
met bad en douche

Logeerkamer

tweede slaapkamer 
met eigen balkon

Grote slaapkamer 
met zitgedeelte

Grote living

PHB De Combi Nijmegen
Kolk 5
6662 WE Elst (Gld)
T  (0481) 36 5 1 11
E  doorenbos-elst@phbdecombi.nl

Disclaimer
Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. De getoonde beelden zijn impressies. 
Niets uit deze brochure mag gebruikt en/of worden ver-
menigvuldigd zonder toestemming van de initiatiefnemer 
van het plan.

De appartementen

De afwerking van de appartementen zal een luxe uitstraling hebben, 
de diverse impressies geven u al een eerste indruk. Alle appartemen-
ten krijgen een eigen buitenruimte, een terras of een ruim balkon, 
waar u met meerdere mensen gezellig kunt zitten. De plattegronden 
van de appartementen zijn met veel aandacht ontworpen, maar kun-
nen desgewenst deels aangepast worden aan uw wensen. 
Graag zullen we u daarbij adviseren.

Iets voor u ? Bel of mail voor meer informatie. 
laat deze unieke kans niet voorbijgaan!

Royaal balkon
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